Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tên đơn vị kê khai: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
Lĩnh vực: Nông nghiệp
ST
T

1.

2.

3.

4.

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân gửi đầy đủ 01 (một) bộ
hồ sơ đã được xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác
nhận hết thời hạn hiệu lực tới Cục Quản lý Chất lượng
Nông Lâm sản và Thủy sản (Cơ quan thường trực);
Trình tự thực hiện
- Bước 2: Cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ, tổ chức
xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng
cáo thực phẩm.
- Bước 3: Cơ quan thường trực thông báo kết quả thẩm
tra hồ sơ đăng ký cho tổ chức cá nhân.
Trực tiếp;
Cách thức thực
Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính);
hiện
Qua đường bưu điện
1) Thành phần hồ sơ
a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo
Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011;
b) Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ
sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo
Hồ sơ
thực phẩm;
c) Tài liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8
Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT còn hiệu lực theo
quy định;
d) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip,
hình ảnh, phóng sự, bài viết).
2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận
được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan thường trực phải
thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những
Thời hạn giải nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.
quyết
- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan
thường trực thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.
- Đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký
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quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư
hỏng, cơ sở có đề nghị cấp lại thì trong thời gian 5 ngày
làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở,
cơ quan thường trực cấp lại Giấy xác nhận cho cơ sở
(khoản 5 Điều 8 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT)
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan thực hiện c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất
TTHC
lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị liên quan thuộc
Bộ
NNPTNT và chuyên gia của các đơn vị bên ngoài (nếu
cần).
Đối tượng thực Tổ chức, cá nhân (Cơ sở)
hiện TTHC
Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo
Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
- Phí, lệ phí thẩm định hồ sơ đăng ký và xác nhận nội
dung đăng ký quảng cáo được thực hiện theo quy định
hiện hành của Bộ Tài chính.
Phí, lệ phí
- Trường hợp chưa có quy định của Bộ Tài chính về thu
phí, lệ phí, Cơ quan thường trực lập kế hoạch, dự trù
kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
- Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo
mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số
75/2011/TT/BNNPTNT ngày 31/10/2011 đối với trường
hợp thẩm định đạt yêu cầu;
Kết quả của việc
- Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không
thực hiện TTHC
đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận
nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung,
chỉnh sửa.
- Cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở.

- Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp theo quy
định của Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày
31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung
quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện thực
- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng
10. hiện thủ tục hành
quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc
chính?
sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách
được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu
vào Việt Nam theo quy định;
- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất
lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công
bố và đăng ký
11. Căn cứ pháp lý của - Luật An toàn thực phẩm được Ủy Ban thường vụ Quốc
TTHC
hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
- Họ tên: Đặng Việt Yên
- Địa chỉ cơ quan: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm
sản và Thuỷ sản – 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình –
12. Thông tin liên hệ
Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 0437712574
- Địa chỉ email: vietyen.nafi@mard.gov.vn

